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UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SYT-NVD 

V/v sản phẩm giả Phong tê 

nhức Hổ Cốt Hoàn 

       An Giang, ngày       tháng 11 năm 2022 

                             

Kính gửi:  

- Giám đốc các đơn vị y tế trong tỉnh;  

- Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trong tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 1397/YDCT-QLD ngày 23/11/2022 của Cục Quản 

lý Y Dược Cổ truyền - Bộ Y tế về sản phẩm giả Phong tê nhức HỔ CỐT HOÀN. 

Thông tin sản phẩm trên nhãn ghi: 

Phong tê nhức HỔ CỐT HOÀN: Số lô: Không có; Hạn dùng: 05/02/2024; 

Số đăng ký: VD-93312-13 do CSĐND Thái Sơn, Địa chỉ: 399 Trần Hưng Đạo, 

Ba Đình, Hà Nội sản xuất. 

Mẫu sản phẩm trên là giả lý do: Sản phẩm Phong tê nhức HỔ CỐT HOÀN, 

Số đăng ký: VD-93312-13 chưa được cấp Giấy đăng ký lưu hành; CSĐND Thái 

Sơn, Địa chỉ: 399 Trần Hưng Đạo, Ba Đình, Hà Nội chưa được cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và thuốc có trộn với Paracetamol. Căn cứ quy 

định tại khoản 33 Điều 2 Luật Dược số 105/2016/QH13, sản phẩm Phong tê nhức 

HỔ CỐT HOÀN nêu trên là thuốc giả. 

Để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng thuốc và ngăn chặn thuốc giả, 

thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng lưu hành trên thị trường, Sở Y tế yêu cầu: 

1. Các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trên toàn tỉnh: 

1.1. Tuyệt đối không được kinh doanh, phân phối, sử dụng thuốc Phong tê 

nhức Hổ Cốt Hoàn có các dấu hiệu nêu trên. 

1.2. Kịp thời cung cấp thông tin theo đường dây nóng của Sở Y tế 

(0969.871919) khi phát hiện mặt hàng giả nêu trên. 

 2. Thủ trưởng các đơn vị y tế trong tỉnh thông tin cho tất cả các nhân viên 

y tế trong đơn vị biết để thực hiện. 

 3. Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố: 

- Thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn biết để 

không buôn bán, sử dụng sản phẩm Phong tê nhức HỔ CỐT HOÀN giả nêu trên. 
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- Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tăng cường kiểm tra các cơ 

sở kinh doanh thuốc trên địa bàn; xác minh thông tin và truy tìm nguồn gốc về 

sản phẩm Phong tê nhức HỔ CỐT HOÀN giả; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm 

theo quy định hiện hành; kịp thời phát hiện và ngăn chặn việc sản xuất, buôn bán 

và sử dụng sản phẩm Phong tê nhức HỔ CỐT HOÀN giả. 

- Báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm và nguồn gốc lô sản phẩm Phong 

tê nhức HỔ CỐT HOÀN giả về Cục Quản lý Y Dược Cổ truyền - Bộ Y tế và Sở 

Y tế. 

Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và khẩn trương thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc SYT; 

- VP HĐND & UBND các huyện Thoại Sơn, 

Phú Tân, Châu Phú; 

- Thanh tra SYT; 

- TTKN Dược phẩm, Mỹ phẩm; 
- Cổng thông tin điện tử SYT; 
- Lưu: VT, NVD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 
 
 
 
 

Từ Hoàng Tước 
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